ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2011
1/ leden 2012
*********************************************

Přejeme Vám
hodně pracovních i osobních úspěchů,
pevné zdraví a štěstí v novém roce.
Městys Doubravice nad Svitavou
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Vážení spoluobčané, milé děti,
vedení Městyse Doubravice nad Svitavou Vám k nadcházejícím vánočním
svátkům přeje, abyste je prožili v klidné a krásné atmosféře v kruhu svých
nejbližších. Dětem přejeme hodně radosti z vánočních dárků, ať už z těch
velkých vysněných, nebo z těch malých, nečekaných.
Do nového roku 2012 přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a
úspěch v osobním i v pracovním životě.
K vánočním svátkům a novému roku přispěje i letos městys tradičním
dárkem – kalendářem Městyse Doubravice nad Svitavou.
Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2012

budou již tradičně v závěru roku roznášet naši dobrovolní hasiči spolu s novoročním
přáním do jednotlivých rodin. Od pondělí 5.12.2011 bude kalendář volně prodejný na
úřadě městyse, cena 70,-Kč/ks.
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat dne 21.12.2011 v 17.00 hod. v obřadní síni
úřadu městyse.
Městys rozšiřuje možnost třídění odpadů
Od počátku prosince rozšiřuje Městys Doubravice nad Svitavou třídění odpadů, a to o komoditu
nápojové kartony. Kontejner pro sběr nápojových kartonů bude umístěn na sběrném místě u úřadu
městyse a na sběrném místě v Klemově. Do těchto kontejnerů patří:
krabice od džusů, mléka a mléčných výrobků, krabice od vín

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ V K.Ú. KLEMOV
Vzhledem k tomu, že v k.ú. Klemov proběhly komplexní pozemkové úpravy, vzniká pro
vlastníky pozemků povinnost platit daň z nemovitostí. Termín pro podání úplného nebo
dílčího daňového přiznání pro rok 2012 je nejpozději do 31.1.2012. Daňové přiznání musí být
podáno u příslušného finančního úřadu.
Od počátku prosince 2011 se mohou vlastníci pozemků dostavit na finanční úřadu v Blansku,
kde s nimi pracovnice finančního úřadu vyplní dílčí, popř. úplná daňová přiznání k dani
z nemovitosti. S sebou je nutné mít Soupis nových pozemků, který byl každému zaslán při
ukončení pozemkových úprav v Klemově.

Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2012.
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Ukončení přijímání žádostí o vystavení OP na úřadu městyse
Od 1.12.2011 nebude úřad městyse přijímat žádosti o vystavení
nových občanských průkazů. Žádosti občanů Doubravice nad
Svitavou budou přijímány na MěÚ v Blansku. Toto opatření je
dáno přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu.
Od 1.1.2012 nebude žadatel o nový OP potřebovat fotografii.
Fotografie bude zhotovena přímo na pracovišti v Blansku při
podání žádosti o OP.

Zpráva o činnosti rady
26.10.2011
-

-

-

-

-

-

rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse p.č. 371/1 a p.č. 372/1
v k.ú. Klemov mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a stavebníkem Jiřím Zemánkem
v předloženém znění.
rada schválila prodej pozemku p.č. 225 o výměře 216 m2 v k.ú. Klemov manželům
Fialovým. Kupec uhradí i náklady za zpracování kupní smlouvy a správní poplatky. Rada
pověřila starostu městyse projednáním prodeje tohoto pozemku na nejbližším zasedání
zastupitelstva městyse.
rada schválila směnu pozemků ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou, a to
pozemků:
p.č. 2268 o výměře 8679 m2 a p.č. 2269 o výměře 3000 m2
za pozemky ve vlastnictví pana Jana Vladíka, a to pozemky:
p.č. 389/2 o výměře 2586, p.č. PK 1055 o výměře 345 m2 a p.č. PK 1039 o výměře 324 m2,
a to s finančním dorovnáním ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou ve výši
54 900,- Kč. Rada pověřila starostu městyse projednáním směny pozemků s finančním
dorovnáním na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.
rada neschválila nabídku firmy FINANCE ZLÍN na odkup akcií České spořitelny, které jsou
v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou.
starosta seznámil radu s nabídkou firmy RWE na fixaci cen plynu na období 24 měsíců,
která byla na městys doručena. Rada vzala na vědomí zprávu starosty o nepřistoupení na
změnu smlouvy.
starosta předložil radě návrh čtyř variant s finanční kalkulací pro navýšení poplatků za psy.
Rada se bude navýšením poplatků zabývat na svém dalším zasedání.
starosta předložil radě vyhodnocení nákladů za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období 1.1.2011 –
20.10.2011. O navýšení poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude rada jednat na svém dalším
zasedání.
Rada projednala starostou předložený program jednání veřejného zastupitelstva, které se
konalo 2.11.2011

Rada byla informována:
- o ukončení prací na opravách podlahy v přísálí KD
- o ukončení opravy sanitární techniky a nahození stěny garáže č.3 v budově hasičské
zbrojnice
- o realizaci výměny oken ve školce, nabídková cena 183 000,- Kč
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16.11.2011
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc říjen
- rada neodsouhlasila navýšení poplatků za psy pro rok 2012 a ponechává poplatky za psy na
rok 2012 ve stávající výši. Obec nakoupí a bude distribuovat sáčky na psí exkrementy při
platbě poplatků za psy a v průběhu roku 2012 vyhodnotí stav, zda došlo ke zlepšení
odstraňování psích exkrementů.
- rada schválila navýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 450,- Kč za osobu na rok 2012.
Rada pověřila starostu městyse projednáním tohoto bodu na nejbližším zasedání
zastupitelstva městyse.
- rada stanovila nájem budovy občanské vybavenosti č.p. 359 (obchod v Klemově) na
parcele parc.č.st. 49 pro rok 2012.
- rada schválila uzavření zástavbového plánu Zázmolí .

Rada byla informována:
- o kácení stromů v lokalitě Na Rybníku z důvodu výstavby ČOV
- o nákupu židlí do KD
- o ošetření stromů firmou Zahradnictví Dryáda, které bude provedeno do 20.12.2012
v dohodnutém rozsahu u kostela, v ulici Plotky a na Soukopově náměstí

PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

21.12. středa 7.00 - 12.00

- 13.00 – 17.00 hod.

22.12. – 1.1. – ZAVŘENO

OBECNÍ KNIHOVNA
S blížícím se koncem roku bych chtěla poděkovat všem čtenářům i návštěvníkům naší nové
knihovny za stálou přízeň. V příštím roce se budu těšit na společné setkávání s nimi, ale i s těmi,
kteří si k nám ještě cestu nenašli. Poslední den v tomto roce bude otevřeno ve čtvrtek 22. prosince,

prvním půjčovacím dnem roku 2012 potom bude 3. leden.
Všem přeji pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Jana Vomelová
knihovnice
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FAUST ANEB DOBRO A ZLO,

LIDOVÁ HRA S KAŠPÁRKEM
I ČERTY

A TAJEMNÝMI KOUZLY

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA

MIKULÁŠSKÉ PŘEDSTAVENÍ
4. PROSINCE V 15 HODIN

V KINĚ V DOUBRAVICI N.SVITAVOU

ZVE MO ČČK
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Projekt EU na Základní škole Doubravice nad Svitavou

V letošním školním roce 2011/2012 byl na ZŠ Doubravice nad Svitavou zahájen
projekt „EU-PENÍZE ŠKOLÁM“, jehož cílem je získání evropských dotací
k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 4,5 miliardy
pro mimopražské školy.
Náš projekt má název „Inovace výuky v Doubravici“. S realizací bylo započato 1. 3.
2011 a ukončení se předpokládá 31. 8. 2013. Škola vyčerpá maximální dotaci 540 281Kč,
která je vázána na aktuální počet žáků školy.
Z finančních prostředků tohoto projektu bylo na škole pořízeno nové počítačové
vybavení, stolky a pojízdné nastavitelné židle k počítačům, multifunkční tiskárna,
interaktivní tabule.
Učitelé se účastní a dále se budou zúčastňovat odborných školení týkajících se
čtenářské a informační gramotnosti, využívání ICT ve vyučování, matematiky a přírodních
věd. Zhotovují digitální učební materiály, které budou pak požívat ve vyučovacím procesu.
Do projektu jsou zapojeni všichni žáci školy. Na realizaci klíčových aktivit se
podílejí všichni učitelé školy.
Věříme, že projekt bude přínosem pro žáky a učitele nejen naší školy ale i ostatní
pedagogické veřejnosti.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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PROVEDE
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JAKÝ BYL ROK 2011…
V NAŠÍ ŠKOLCE NENÍ NUDA…

V naší školce se děti opravdu nenudí. Nemají na
to čas.
Každý týden je pro ně připravena nějaká soutěž,
divadélko nebo jiná zábava.
Všechny akce nebudu uvádět, jen
připomenu ty největší a nejzdařilejší. Na jaře to byla „Velikonoční dílna“,
návštěva Ekocentra Rozmarýnek, výlet do ZOO Vyškov a největší akce byla
Zahradní slavnost. Ta byla v letošním roce nejen s tradičním Rozloučením
s předškoláky a Dětskou poutí, ale hlavně se slavnostním otevřením nového
dopravního a sportovního hřiště.
V úterý 22. listopadu u nás proběhla „Vánoční dílna“. Tradiční, tvořivá,
velice vydařená. Dospělí i děti si mohli vyrobit velkou spoustu zajímavých
výrobků s vánoční tématikou.
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme slavnostně „přivítali“
do naší školky sochu od Alexandry Koláčkové, sochařky
z Janova nad Nisou. Sochu nám daroval Ing. Petr Pávek
z Doubravice. Tělo je složeno z barevně glazovaných
oblých elementů, připomínajících obří korále. Děti pro ni
vymyslely název „Polárka“ a bude
krásnou vstupní dominantou
naší rozsáhlé a velice pěkné školní zahrady.
Do konce roku nás s dětmi ještě čeká pečení a
zdobení perníčků, pečení vánočního cukroví a
„Čertovský týden“, zakončený dopoledním rejem
čertů s příchodem Mikuláše. Blížící se konec
kalendářního roku připomene vystoupení našich dětí
na Vánočním jarmarku a hlavně vánoční besídky
v jednotlivých třídách.
Ještě před Vánocemi nazdobí naše děti v lese stromeček pro zvířátka a
užijí si vánoční posezení s cukrovím, vánočními zvyky a dárky.
Blíží se konec roku 2011. Všichni si budeme dávat spoustu nových
předsevzetí. Pro naši školku bych měla jen jedno veliké přání:
ABY SE ZDE DĚTI ANI V ROCE 2012 NENUDILY.
Mgr. Hana Konrádová,
ředitelka MŠ
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Stalo se již pravidlem, že naše mateřská realizuje tzv.
celoroční projekty, které se v průběhu celého školního
roku věnují určité problematice či oblasti, o které si
myslíme, že si zaslouží naši pozornost a která zároveň
obohacuje obsah naší výchovně vzdělávací činnosti.
Ve školním roce 2011/2012 jsme se zaměřili na
bezpečnost dětí v souvislosti s dopravní výchovou.
Prostřednictvím školních a třídních aktivit bychom
v dětech rádi podpořili povědomí a nutnost dbát na svoji
bezpečnost i na bezpečnost ostatních již od útlého věku.
Každý z nás odpovídá nejen za své zdraví, ale i za
bezpečnost. Dopravní situace někdy těžce zvládáme i my, dospělí. A co pak
naše „bezbranné“ dítě… A právě na nás, rodičích a učitelích je, abychom dětem
ukázali tu správnou cestu ke zvládání bezpečnosti nejen na cestách.
Celoroční projekt „Bezpečnost na cestě“ jsme si pro letošní školní rok zvolili
také proto, že máme nově zbudované dopravní hřiště.
V průběhu celého roku budeme věnovat zvýšenou pozornost správnému
chování dětí při jízdě na kolech a koloběžkách, jízdě podle dopravních značek,
správnému řešení vzniklých dopravních situací. Ve třídách se
budou děti věnovat správnému pojmenování dopravních značek,
ale i učit se znát, co ta která značka vlastně znamená a jak se
podle ní musíme chovat.
Tento projekt není jen o chování na dopravním
hřišti, ale i o správném přecházení silnice, řešení
dopravních situací na vycházkách, ale i seznámení se
s provozem ve městě.
K uvedenému projektu jsme připravili několik soutěží,
týdenních akcí a programů. Jednou z nich byl týdenní
integrovaný blok „Mravenečci na kolech“ s dopoledními soutěžemi, který byl
završen soutěží družstev „Mravenečci v dopravě. V lednu program pro školku
„Rozhlédni se“, od nadačního fondu Kolečko ve spolupráci s Centrem dopravní
prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR a v dubnu druhá část integrovaného
bloku „Mravenečci na kolech“. Ten bude zakončen soutěžním dnem ve
spolupráci s Besipem, který je integrální součástí Ministerstva dopravy.
Zde si naše děti opět vyzkouší, jaké mají znalosti z dopravní výchovy.
Mgr.Hana Konrádová
ředitelka MŠ
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
I v současné době jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni myslet nejen na sebe, ale i
na druhé. Jedná se nejen o darování peněžních částek, materiální pomoc, ale i darování
své práce a času.
Těm všem bych chtěla za všechny děti a za celou naši mateřskou školu poděkovat:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamenolom Herous Lhota Rapotina, Ing. Pernica – materiál na zhotovení
dopravního a sportovního hřiště
• Autodoprava, pan Fojt Doubravice – doprava veškerého materiálu z lomu na
budování sportovního a dopravního hřiště
• Zahradnictví Koupý, Ing. Roman Koupý Doubravice – výzdoba naší
školky květinami, ceny do soutěží
• Araplast Doubravice, Ing. Cvetler, Ing. Šmerda – zhotovení zmenšenin
dopravních značek na dopravní hřiště
firma Smíšek.zařídí.to, pan Smíšek Doubravice – oprava havárie vodovodního potrubí ve
školce
Dušan Alexa, revizní technik, Doubravice – pomoc při havárii
elektroinstalace v mateřské škole
firma M+H, pan Míča Doubravice – peněžní dar na zakoupení kol
firma Cargo, pan Vašut Doubravice – peněžní dar na zakoupení kol
pro děti
firma Pontte.cz – pan Jiří Novotný – 2 magnetické tabule, peněžní
dar na zakoupení ochranných přileb na kola
firma Peso, paní Vagnerová Doubravice – pečené cukroví a
koláče na Zahradní slavnost
paní Holcová Doubravice – ušití potahů na molitánky na spaní a na
cvičení
místní organizace ODS – peněžní dar na zakoupení kol pro děti
pan Skácel Doubravice – oprava nerezového stolu v kuchyni
pan Oujezdský, Doubravice – slevy při nákupu barev pro školku
pan Josef Alexa, Doubravice – slevy při nákupu barev pro školku
Keramika Pávek – Ing. Petr Pávek Doubravice – keramická socha na školní zahradu,
keramická hlína dle potřeby
paní Sáňková Eva Doubravice – fotografování našich dětí ve svém volném čase
Keramika Petres, paní Petresová Doubravice – ceny do soutěží pro děti, vypalování keramiky
Dřevovýroba, pan Vladík Doubravice – plůtek mezi oběma zahradami, plot na
kopec zimních sportů
Testo, pan Václav Barák Obora – oprava velké prolézačky, „Rakety“,
oprava hracího domku na zadní zahradě
Koloniál, pan Jiří Štoudek Doubravice – dárky na Dětskou pouť
Mgr. Monika Kubová Doubravice – sladkosti ke Dni dětí
paní Mariana Sáňková Doubravice – vypalování a glazování
dětských výrobků
pan Hruška – oprava kopírky a tiskárny dle potřeby školky
pan Vafka Újezd u Boskovic – odrážedla a koloběžky pro děti

Sponzorů má naše školka mnoho a jsem tomu velice ráda. Toto jsou sponzoři pouze za rok
2011. Pokud bych chtěla vyjmenovat všechny, i dřívější sponzory, ani by se mi sem tento
seznam nevešel.
Blíží se konec roku 2011 a já bych chtěla alespoň touto cestou všem velice poděkovat.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ
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Vedoucí samoobsluhy zve všechny
děti na mikulášskou nadílku,
která se bude konat v pondělí
5.12.2011 ve 14.00 hodin
v prodejně Jednoty.

*****************************************************
Myslivecké sdružení Doubravice
nad Svitavou
pořádá v sobotu 14.1.2012
se začátkem od 20.00 hodin
„TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES“
K tanci a poslechu hraje MODEX.
Můžete se těšit na mysliveckou kuchyni
a bohatou tombolu.
********************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici
nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 20.ledna 2012
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina CARYON.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení
a příjemnou obsluhu, kterou znáte.
Předprodej vstupenek najdete na tradičním místě
a to v sobotu 14.1.2012 od 8.00 hodin.
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INZERCE:
Prodám zcela nový, ještě nesmontovaný zahradní domek na nářadí
včetně střešní krytiny. Půdorys 3.36 x 2.76m. Cena 12 tis. Volejte
516 432 709.
********************************************************
Prodám komplet kola (4ks) BARUM POLARIS 175/70 R13. Celková cena:
2.000,-Kč. Telefon: 776 029 876.
****************************************************************
RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
Nevíte, co koupit Vašim blízkým k vánocům?
Darujte jim dárkový poukaz na masáž.
Masáže v pohodlí vašeho domova.
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118,
Doubravice nad Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845

OZNÁMENÍ:
PROVOZ KOSMETIKY BUDE OPĚT ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 16.LEDNA 2012. PRACOVNÍ DOBA
1300 - 2000 HOD., DÁLE DLE DOMLUVY NA
TEL. 606 131 031 NEBO V KADEŘNICTVÍ U
P. GRMELOVÉ.
JANA JARŮŠKOVÁ - KOSMETIČKA
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří
slaví narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně zdraví a
životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Prosinec:

5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
14.12. ing. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. MRÁZEK Miloslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. VLADÍKOVÁ Marie
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Školka 276
Plotky 144
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Klemov 269
Plotky 145
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:

3.1. STAŇKOVÁ Jaroslava
5.1. ing. BARÁK Vladimír
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
11.1. BŘOUŠKOVÁ Libuše
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
21.1. RNDr. HRUŠKOVÁ Věra
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
26.1. PETRŮ Milada
27.1. HOLÍK Zdenek
30.1. KOŽIAKOVÁ Irena
31.1. SVOBODOVÁ Marie
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Nám. Svobody 29
Havlíčkova 21
Nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Plotky 114
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
Klemov 306
U Spravedlnosti 275
U Cihelny 98
Dolní 71
Klemov 351
Klemov 343

GB-geodezie, spol. s r.o.

Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s
nabídkou
komplexních geodetických prací
•
•
•
•
•
•
•

Práce v katastru nemovitostí
Geometrické plány
Pozemkové úpravy
Technické map y
G e o d e t i c k é p r á c e v e v ýs t a v b ě
S p e c i á l n í p r á c e i n ž e n ýr s k é g e o d é z i e

BLANSKO, Smetanova 6
Blažek Leoš- tel.:516411800,mob.723 830 686

blazekl@geodezie-brno.cz
www.geodezie–brno.cz
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc prosinec
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
6.12 9.00 – Pečení vánočního cukroví
13.12 9.00 – Vánoční cukroví - nepečené

Výlety
7.12. – Plavání
14.12. – Vánoční trhy v Brně

21.12.2011 - Soutěžní hra - Milionář
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc leden
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
3.1 9.00 – Výroba kluziště
10. 1.00 – Stavění sněhuláků
17.1. – Pletení z pedigu
24.1. - Odlévání svíček

Výlety
4.1. – Tříkrálová sbírka
11.1. – Bowling
18.1. – Plavání
25.1. – Poznáváme Česko
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1.12. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell) prožívá svůj sen – má
dobrou práci, hezký dům, za manželku lásku ze střední školy. Když
ale zjistí, že ho jeho žena Emily (Julianne Moore) podvádí a chce se
s ním rozvést, jeho „dokonalý“ život vezme rázem za své. A co je
horší – Cal se ocitne ve světě svobodných, jenže sám už několik
desítek let nerandil, a tak zažívá jeden neúspěch za druhým. Cal
a Emily nejsou jediní, kdo hledá lásku. Calův třináctiletý syn Robbie
se zamiloval do sedmnáctileté chůvy, která zase myslí na Cala.
Navzdory Calovu „znovustvoření“, jeho srdce nelze předělat a zdá
se, že právě to ho stále vede tam, kde začal.
Romantická komedie USA s českými titulky.
Premiéra 15.9.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

118 minut

8.12. čtvrtek v 18 hod

FALCON
KAMARÁD TAKY RÁD

Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když
si Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší
své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého
přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si
oba, že jsou si velice podobní. Každý má za sebou několik
zkrachovalých vztahů, oba jsou ochotni pustit lásku z hlavy a jen se
bavit. Mohou dva kamarádi, kteří se teprve nedávno poznali,
pohrdají závazky – mohou ze svého kamarádství vytěžit ještě o
něco víc?
V hlavních rolích Justin Timberlak a Mila Kunis.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 29.9.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

109 minut
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15.12. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
PŮLNOC V PAŘÍŽI

Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams),který se má
na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je
nevýznamným spisovatelem který miluje Paříž, a chtěl by se sem po
svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí
a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého století
zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tancovat
a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž
v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou
lidé někdy trpí a domnívá se, že život ostatních lidí by byl pro něho
daleko lepší.
Romantická komedie USA s českými titulky.
Premiéra 22.9.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

94 minut

Zaměstnanci kina vám všem
přejí krásné, pohodové
a láskyplné Vánoce
a v roce 2012 hodně pohody,
spokojenosti a zdraví.
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19.1. čtvrtek v 18 hod

FALCON
DŮM

Tento film je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce,
střetu různých generací a neutuchající touze po svobodě.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji mladší
dceru Evu. Do stavby projektuje všechny sny, které ztratil v éře
komunismu. Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva –
první, nedokončený dům, měl patřit starší dceři Janě. Ta se ale
otcovi vzepřela a Imrich ji i s její rodinou ze svého života vyškrtl.
Eva sní o tom, že po maturitě konečně opustí „vězení dokonalého
života“, těžce nese otcovy starosvětské názory, chodí tajně za
školu, navštěvuje sestru a její rodinu. Nečekaně ji však zkříží cestu
nový muž, starší a ženatý Jakub, se kterým ji do života přibude další
tajemství. Brzy však všechna tajemství začnou vyplouvat na povrch
a jejich životy naberou nečekaný zvrat. Hrají: Miroslav Krobot,
Taťjana Medvecká, Ester Geislerová, Ivan Romančík.
Film SR.
Premiéra 20.10.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

100 minut

26.1. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oskarový Tom Hanks hraje v nové romantické komedii chlapíka
středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby
pracoval jako úspěšný šéf hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez
vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do
školních lavic. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně
se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts). Larry, který se
domníval, že jeho život se zastavil, dostane životní lekci:
“Když si myslíš, že vše, co mělo smysl už tě minulo, objevíš důvod,
proč žít.“
Romantická komedie USA s českými titulky.
Premiéra 27.10.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

98 minut
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